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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 30/077/2223
(1)
Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Χίου» ή «Χιώ−
τικο» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλη−
σης «ούζο».

Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Χίου» ή
«Χιώτικο» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας
πώλησης «ούζο». ..............................................................................
Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που αναρτώ−
νται στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρί−
ου Ελλάδας (ΤΕΕ) σύμφωνα με την παρ. 2α του
άρθρου 138 του Ν. 4070/2012 (Α΄82). ..............................
*Σύσταση προσωποπαγούς θέσης στο Εθνικό Αθλη−
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*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Καρδίτσας Ν. Καρδί−
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Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικο−
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των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι−
ατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κα−
θώς και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων αυ−
τών..............................................................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2211/06−05−2005 από−
φασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου περί σύστασης της Περιφερειακής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ΄ του
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Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Σ/ 23163/
1417 απόφασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
«Μουσικής Σχολής Θαλής Κ. Σκιαδά» ως προς τον
δικαιούχο της άδειας. ................................................................
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδι−
ωτικού Μουσικού εκπαιδευτηρίου: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
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*Μεταφορά θέσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις (μέρος 29 του Παραρτήματος ΙΙΙ και
παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 9) του καν. (ΕΚ) 110/2008
σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση, την επισήμανση
και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου».
2. Τις διατάξεις (περίπτωση στ της παραγράφου 4
του άρθρου 5) του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και
αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281/Α΄/16−12−2001.
3. Τις διατάξεις (παράγραφοι 1, 2 και 4 και εδάφιο α
της παραγράφου 3 του Μέρους Α του άρθρου 5) περί
γεωγραφικών και κατά παράδοση επωνυμιών και εν−
δείξεων της υπ’ αριθμ. 30/077/2131/23−6−2011 απόφασης
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παραγωγή και
διάθεση αλκοολούχων ποτών» (ΦΕΚ 1946/Β΄/31−8−2011).
4. Τις διατάξεις περί ούζου (Κεφάλαιο Α του άρθρου
4) της ιδίας ως άνω απόφασης.
5. Την υπ’ αριθμ. 05513 ΕΞ/9−7−2012 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώρ−
γιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2105/Β΄/9−7−2012)
6. Σχετικό αίτημα ποτοποιών της περιοχής, ως και τα
στοιχεία του κατατεθέντος στην Υπηρεσία φακέλου.
7. Την από 17−7−2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκο−
όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού
Χημείου του Κράτους προς τον Υφυπουργό Οικονομικών
για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1

1. Αναγνωρίζουμε την γεωγραφική ένδειξη «Χίου» ή
«Χιώτικο», ως συμπληρωματική της επωνυμίας πώλησης
του αλκοολούχου ποτού «ούζο», υπό την προϋπόθεση
ότι τούτο παράγεται στη νήσο Χίο.
2. Η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη θα αναγράφεται
επί της συσκευασίας πλησίον της επωνυμίας πώλησης
«ούζο» και με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου μεγέθους
από τους χαρακτήρες αυτής.
Άρθρο 2
1 Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω
γεωγραφικής ένδειξης πρέπει η διαδικασία παραγω−
γής, από το στάδιο της αρωμάτισης με απόσταξη της
αιθυλικής αλκοόλης έως την τελική παρασκευή του
ποτού, καθώς και η εμφιάλωση να πραγματοποιούνται
εξ ολοκλήρου σε επιχειρήσεις που έχουν τις παραγω−
γικές εγκαταστάσεις τους εντός των ορίων της προ−
αναφερομένης περιοχής.
2. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση ούζου
με την ως άνω γεωγραφική ένδειξη, εάν δεν πληρούνται
οι όροι της παρούσας.
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Χίου» ή «Χιώ−
τικο», λέξεων με τις ρίζες αυτές, καθώς και σύνθετων
λέξεων που τις περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία
αλκοολούχου ποτού.
Άρθρο 3
1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή
και διάθεση στην κατανάλωση ούζου με τη γεωγραφική
ένδειξη «Χίου» ή «Χιώτικο», υποβάλλουν στην κατά τό−
πον αρμόδια Χημική Υπηρεσία, όλα τα σχετικά στοιχεία
που αποδεικνύουν το δικαίωμα χρήσης εκ μέρους τους
της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης. Η ως άνω Χημική
Υπηρεσία, μετά από εξέταση των στοιχείων χορηγεί
στους ενδιαφερομένους την έγκριση χρήσης της εν
λόγω γεωγραφικής ένδειξης.
2. Η κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία διενεργεί
τον τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που κάνουν χρήση
της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης και προβαίνει στην
ανάκληση της ως άνω έγκρισης σε περίπτωση κατα−
στρατήγησης εκ μέρους τους των όρων των άρθρων 1
και 2 της παρούσας.
3. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης
αποτελεί παράβαση του ν. 2969/2001, η οποία τιμωρεί−
ται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ της παραγράφου 2 του
άρθρου 11 ή/και το εδάφιο η του άρθρου 12 του εν
λόγω νόμου.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή
της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Αριθμ. Δ16γ/01/330/Γ
(2)
Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά−
δας (ΤΕΕ) σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 138
του Ν. 4070/2012 (Α΄82).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 138 του
ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
(A΄ 82).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄
98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «περί κωδι−
κοποιήσεως των περί συστάσεως του Τεχνικού Επιμε−
λητηρίου κειμένων διατάξεων (Α΄430), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
καθώς και του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄141).
5. Την υπ’ αριθμ. Υ43/05−07−2012 απόφαση Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (ΦΕΚ
Β΄ 2094).
6. Την ανάγκη του ειδικότερου προσδιορισμού των
στοιχείων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τεχνι−
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), αποφασίζουμε:
1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) υποχρεού−
ται να αναρτά στην ιστοσελίδα του τα στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 41Α του Π.Δ. 27.11/14.12.1926
(Α΄ 430), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 138 του
Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και ειδικότερα:
α) Τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό του ΤΕΕ
καθώς και των Περιφερειακών Τμημάτων του, για κάθε
οικονομική χρήση καθώς επίσης και τον απολογισμό του
προηγούμενου οικονομικού έτους, όπως αυτοί συντάσ−
σονται και εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα μετά
τη λήξη της κάθε οικονομικής χρήσης.
β) Τις αμοιβές του Προέδρου και των μελών της Δι−
οικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και των Περιφερειακών
Τμημάτων του, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926.
γ) Το ποσό που καταβάλλεται εφάπαξ για την εγγρα−
φή των μελών στο ΤΕΕ.
δ) Το ποσό της ετήσιας συνδρομής των μελών του
ΤΕΕ, που προβλέπεται στο άρθρο 35 παρ. 1 του Π.Δ της
27.11/14.12.1926, όπως αυτή καθορίζεται κατά κατηγορίες
και ισχύει.
ε) Στατιστικά στοιχεία για πειθαρχικές κυρώσεις, ανα−
φορές, καταγγελίες φυσικών και νομικών προσώπων,
με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ιδιαίτερα:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ε1) Τον συνολικό αριθμό των αναφορών ή καταγγελιών
κατά μελών του ΤΕΕ που υποβάλλονται κατ’ έτος στην
κεντρική υπηρεσία του ΤΕΕ ή στα Περιφερειακά του
Τμήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
για διερεύνηση διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων,
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 31επ. του Π.Δ.
της 27.11/14.12.1926,
ε2) Τον αριθμό των αναφορών ή καταγγελιών που
εξετάσθηκαν κατ’ έτος από τα αρμόδια πειθαρχικά όρ−
γανα, τον αριθμό των αναφορών ή καταγγελιών που
οδήγησαν στην επιβολή πειθαρχικών ποινών με απο−
φάσεις των πειθαρχικών οργάνων και τον αντίστοιχο
αριθμό εκείνων που απερρίφθησαν, καθώς επίσης και
στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ποσοστό των αμέσως
ανωτέρω αριθμών σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των
υποβληθεισών αναφορών ή καταγγελιών,
ε3) Τον αριθμό των αποφάσεων των Πειθαρχικών
Συμβουλίων που ήταν ανέκκλητες και τον αριθμό των
αποφάσεων κατά των οποίων ασκήθηκε έφεση.
στ) Τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΤΕΕ, όπως κάθε
φορά ισχύει.
2. Η ανάρτηση γίνεται με μέριμνα της αρμόδιας υπη−
ρεσίας του ΤΕΕ και τα στοιχεία αναρτώνται με τρόπο
ώστε να είναι δυνατή η άμεση αναζήτηση των πληρο−
φοριών.
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
(3)
*Σύσταση προσωποπαγούς θέσης στο Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά.
Με την υπ’ αριθμ. 16669/20−07−2012 διαπιστωτική πράξη
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα, με τις
διατάξεις των άρθρων 56 και 65 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ
180/Α΄/2011), ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΙΑΚΟΥΛΗΣ υπάλληλος, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με την
επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ιππασία», το οποίο
καταργήθηκε (παρ.1, περ. η΄, άρθρο 56, ν. 4002/2011), με−
ταφέρεται αυτοδικαίως ύστερα από τη θέση σε ισχύ του
ν. 4024/2011 και ιδίως της περίπτωσης γγ΄, που αναφέ−
ρεται στην παρ. 1, τού άρθρου 34, η οποία εξαιρεί της
εργασιακής εφεδρείας τους υπαλλήλους με αναπηρία
σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Ο ανωτέρω μεταφέρθηκε
με την ίδια σχέση εργασίας σε συνιστώμενη προσω−
ποπαγή θέση, συναφούς κλάδου και ειδικότητας για
την οποία κατέχει τα τυπικά προσόντα (παρ.1, περ. η΄,
εδάφιο γ, άρ. 56, ν. 4002/2011). Ο ανωτέρω υπάλληλος
αποτελεί, από 22−08−2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του
ν. 4002/2011), προσωπικό του παρακάτω φορέα.
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟ−
ΣΜΑ (ΝΠΔΔ, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού)
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(συστήνεται προσωποπαγής θέση)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ−ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΙΑΚΟΥΛΗΣ

ΜΑΝΘΟΣ

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Γ.Γ.Α. − Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι−
τισμού & Αθλητισμού: 16898/ 24−07−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 766/Γ΄/2−8−2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

F
(4)
*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας
Με την αριθμ. 294/26−6−2012 απόφαση του Δημάρχου
Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/2007
και του άρθρου 35 παρ.5 του Ν.4024/2011, σύμφωνα με
το αριθμ. 4/10−3−2012 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Καρδίτσας, με το αριθμ.
39/30−8−2010 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Λάρισας και με τη σύμφωνη γνώ−
μη του Δημάρχου Λαρισαίων (αριθμ. απόφ. 475/3−4−
2012), μετατάσσεται η υπάλληλος Βασιλική Ζαφείρη
του Κωνσταντίνου κλάδου ΥΕ16 Εργατικό Προσωπικό
Καθαριότητας Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων με
βαθμό Ε΄, από το Δήμο Λαρισαίων Ν. Λάρισας στο Δήμο
Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας, με ταυτόχρονη μεταφορά της
οργανικής της θέσης που κατέχει, επειδή συντρέχουν
οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Καρδίτσας 6742/20−3−2012).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−
Στερεάς Ελλάδας 12212/135704/2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 749/Γ΄/1−8−2012
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
Αριθμ. 188054/826
(5)
Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γε−
νικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής, στους Προϊσταμένους των Δ/νσε−
ων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Πε−
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και στους Προ−
ϊσταμένους των Τμημάτων αυτών.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 159, 160, 186, και
282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α΄/27.12.2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του
Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α΄/28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
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4. Την υπ’ αριθμ. 766/2010 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Πατρών με την οποία ανακηρύχθηκαν ο
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφε−
ρειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2011 −
2014.
5. Την αριθ. 191209/3232/26.10.2011 (ΦΕΚ 2513/τ.Β΄/7.11.2011)
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ανάθε−
ση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας».
6. Τις υπ’ αριθμ. οικ.250798/4426/30−12−2011, 2904/84/
4.1.2012 και 17474/340/19−1−2012 αποφάσεις του Περιφε−
ρειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί άσκησης καθηκόντων
Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων και Δ/νσεων της Πε−
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέχρι την επιλογή νέων
Προϊσταμένων».
7. Την παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄/
11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτο−
διοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
8. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για
ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξασφάλιση
της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέ−
ρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Κράτους ή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποφα−
σίζουμε:
Παρέχουμε εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονο−
μίας» στους παρακάτω Προϊσταμένους Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
Α. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Περιφερει−
ακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής:
1. Όλα τα έγγραφα που αφορούν το συντονισμό,
την οργάνωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων, όπως
ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, των Υπηρεσιών της
Γενικής Δ/νσης, με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία και
αποδοτικότητά τους.
2. Τα έγγραφα προς το αρμόδιο Υπουργείο, που αφο−
ρούν θέματα και ερωτήματα για την επίλυση προβλημά−
των που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της κείμενης
νομοθεσίας, όσον αφορά τον τομέα της Αγροτικής Οι−
κονομίας και Κτηνιατρικής,
3. Τις περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων που δημο−
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον
ημερήσιο τύπο, καθώς και τις εντολές δημοσίευσης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Προεδρικών Διαταγμάτων
και λοιπών πράξεων.
4. Την έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινά−
ρια υπαλλήλων που ανήκουν στη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέ−
ρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από σχετική πρόταση
των προϊσταμένων τους.
5. Τις αποφάσεις για τη σύσταση γνωμοδοτικών
επιτροπών ή ομάδων εργασίας, όπως αυτές περιγρά−
φονται στην κείμενη Νομοθεσία και αναφέρονται σε
αρμοδιότητες των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, χωρίς αμοιβή, καθώς και τις αποφάσεις
συγκρότησης κλιμακίων πρωτοβάθμιων ελέγχων από
υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας σε συ−

νεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των Π.Ε. επί των διακινούμενων, εισαγόμε−
νων και εξαγόμενων τροφίμων, νωπών, μεταποιημένων
και υπερκατεψυγμένων φυτικών προϊόντων, όπως επίσης
και επί των διακινούμενων, εισαγόμενων και εξαγόμενων
αλιευμάτων, νωπών, μεταποιημένων και κατεψυγμένων
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
6. Τις απαντήσεις σε αιτήματα διοικουμένων αρμοδι−
ότητας της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής που επανυποβάλλονται
μετά από αρνητική απάντηση της αρμόδιας Δ/νσης που
ανήκει στην ίδια Γενική Δ/νση.
Β. Στον προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονο−
μίας:
1. Τις πράξεις, μελέτες και τα σχετικά έγγραφα για
κάθε ζήτημα της αρμοδιότητάς της, που ανακύπτει κατά
την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας
2. Τις πράξεις σύνταξης και παροχής κατευθυντηρίων
οδηγιών επί όλων των αρμοδιοτήτων που ασκούνται
στις Περιφερειακές Υπηρεσίες για θέματα Αγροτικής
Οικονομίας, σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων και
την επικοινωνία με τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές.
3. Τα έγγραφα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία
της Υπηρεσίας και την αλληλογραφία με άλλες Υπηρε−
σίες, δημόσιους φορείς και ιδιώτες, για την καλύτερη
αντιμετώπιση προβλημάτων και υποθέσεων αρμοδιότη−
τας Αγροτικής Οικονομίας.
4. Τα έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορίες
ή στοιχεία προς άλλες αρχές ή υπηρεσίες ή με τα οποία
επιδιώκεται η συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών
εκτός από τις γενικές εγκυκλίους.
5. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και γενικό−
τερα όλα τα διαδικαστικά έγγραφα οιουδήποτε περι−
εχομένου, περιλαμβανομένων και εκείνων με τα οποία
ζητούνται ή παρέχονται πληροφορίες ή ανακοινώνονται
πράξεις της Διοίκησης.
6. Την εξέταση προσφυγής κατά της απορριπτικής από−
φασης του σχεδίου βελτίωσης, καθώς και του κύρους
των καταλόγων δικαιούχων εξισωτικής αποζημίωσης.
Γ. Στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Κτηνιατρικής:
1. Τις πράξεις, μελέτες και τα σχετικά έγγραφα για
κάθε ζήτημα της αρμοδιότητάς της που ανακύπτει κατά
την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας
2. Τις πράξεις σύνταξης και παροχής κατευθυντηρίων
οδηγιών επί όλων των αρμοδιοτήτων που ασκούνται
στις Περιφερειακές Υπηρεσίες για θέματα Κτηνιατρικής,
σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων και την επικοινω−
νία με τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές.
3. Τα έγγραφα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία
της Υπηρεσίας και την αλληλογραφία με άλλες Υπηρε−
σίες, δημόσιους φορείς και ιδιώτες, για την καλύτερη
αντιμετώπιση προβλημάτων και υποθέσεων αρμοδιό−
τητας Κτηνιατρικής
4. Τα έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορίες
ή στοιχεία προς άλλες αρχές ή Υπηρεσίες ή με τα οποία
επιδιώκεται η συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών
εκτός από τις γενικές εγκυκλίους.
5. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και γενικό−
τερα όλα τα διαδικαστικά έγγραφα οιουδήποτε περι−
εχομένου, περιλαμβανομένων και εκείνων με τα οποία
ζητούνται ή παρέχονται πληροφορίες ή ανακοινώνονται
πράξεις της Διοίκησης.
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Δ. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Διευθύν−
σεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής:
1. Τη χορήγηση φωτοαντιγράφων σχετικών με θέματα
αρμοδιότητας του Τμήματος, που δεν έχουν χαρακτηρι−
σθεί εμπιστευτικά, απόρρητα ή άκρως απόρρητα και δεν
περιέχουν απλά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
2. Τις απαντήσεις σε αναφορές πολιτών, συλλόγων για
θέματα που έχουν ήδη αντιμετωπισθεί με τη νομοθεσία
ή εγκυκλίους, καθώς και για τρέχοντα θέματα λεπτομε−
ρειακού χαρακτήρα, αρμοδιότητας του Τμήματος.
3. Τις απαντήσεις σε πολίτες ή φορείς για θέματα
αρμοδιότητας του οικείου Τμήματος που έχει ήδη λάβει
θέση η Υπηρεσία (με εγκύκλιο της ή σειρά προηγουμένων
απαντήσεών της) ή τα οποία είναι λυμένα με πάγια νο−
μολογία, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες εξου−
σιοδοτούνται με την απόφαση αυτή ειδικά άλλα όργανα.
Αν πρόκειται για θέμα που μπορεί να έχει γενικότερες
επιπτώσεις ή ενδείκνυται νομοθετική ή άλλη ρύθμιση, το
σχετικό έγγραφο τίθεται υπόψη για υπογραφή από τον
προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ο οποίος είτε το υπογρά−
φει είτε το προωθεί σε ανώτερο όργανο.
4. Τις πράξεις με τις οποίες τίθενται έγγραφα ήσσονος
σημασίας στο αρχείο.
Από τη δημοσίευση της παρούσας στην εφημερίδα
της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε προγενέστερη δι−
άταξη που ρυθμίζει με τον ίδιο ή διαφορετικό τρόπο
τα παραπάνω.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Eφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 30 Ioυλίου 2012
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 42771/16172
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2211/06−05−2005 απόφασης
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννή−
σου περί σύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτι−
κής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου του
άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ΄ του Ν.3299/04.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3299/04 (ΦΕΚ 261/Α΄/23−12−2004)
«Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανά−
πτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση» και ειδικότερα
την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 7.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2601/98 (ΦΕΚ 81/Α΄/15−04−1998)
«Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική
και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατά−
ξεις» και ειδικότερα την περίπτωση δ΄ της παραγράφου
19 του όρθρου 6.
3. Τις διατάξεις του Ν.3908/2011 (ΦΕΚ 1/Α΄/01−02−2011)
«Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική
ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή
Συνοχή» και ειδικότερα το άρθρο 16 παράγραφος 2.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παράγραφος 4 του
Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11−04−2012).
«Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρι−
κή μορφή − Σήματα − Μεσίτες ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων
ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».
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5. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ Α΄/107/30−05−97)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010)«Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ−
λάδας & Ιονίου».
8. Τις διατάξεις των όρθρων 159 παρ.1 περ. ιβ΄ και 186
παρ. ΙΙ περ. Α20΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρότης».
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α΄/27−12−
2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου».
10. Την υπ’ αριθμ. 2211/06−05−2005 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με όμοιες αποφάσεις
«Περί σύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με
την περ. γ΄ της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν.3299/04
και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της» (ΦΕΚ
Β΄/732/31−05−2005), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τα παρακάτω άρθρα της υπ’ αριθμ.
2211/ 06.05.2005 απόφασης της Γενικής Γραμματέως
Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως αυτή τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα με όμοιες αποφάσεις, ως εξής:
Άρθρο 1
Α. Συνίσταται Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή η
οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδυ−
τικών σχεδίων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής
μίσθωσης εξοπλισμού, για αποφάσεις ανάκλησης και
επιστροφής ενισχύσεων, για αποφάσεις συμμόρφωσης
προς δικαστικές αποφάσεις για επενδυτικό σχέδια
που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του
Ν. 3299/04 και των Ν. 2601/98 και 1892/90, καθώς και για
αποφάσεις τροποποιήσεων, ολοκληρώσεων και έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων των προαναφε−
ρόμενων νόμων που ο Περιφερειάρχης κρίνει αναγκαίο
να παραπέμψει σε αυτήν. Μέλη της Επιτροπής είναι:
1. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ως Πρόεδρος
2. Η Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Έργων και Περι−
φερειακής Ενημέρωσης
3. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προ−
γραμματισμού
4. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμ−
ματισμού
5. Ένας εκπρόσωπος της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέρ−
γειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας
6. Ένας εκπρόσωπος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.
Ε. Αρκαδίας
7. Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδας
8. Ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας
9. Ένας εκπρόσωπος του Εμποροβιομηχανικού Επιμε−
λητηρίου Αρκαδίας
10. Ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οι−
κονομίας
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Άρθρο 2
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις
υπαγωγής ή και των προγραμμάτων χρηματοδοτικής
μίσθωσης εξοπλισμού στο Ν. 3299/04, για αποφάσεις
ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, για αποφάσεις
συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις για επεν−
δυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις
διατάξεις του Ν. 3299/04 και των Ν. 2601/98 και 1892/90,
καθώς για αποφάσεις τροποποιήσεων, ολοκληρώσεων
και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων των
προαναφερόμενων νόμων που ο Περιφερειάρχης κρίνει
αναγκαίο να παραπέμψει σε αυτήν.
Κατά τα λοιπό ισχύει η υπ’ αριθμ. 2211/06−05−2005
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
με όμοιες αποφάσεις.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 5 Ιουλίου 2012
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 188/2012
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Σ/23163/1417
απόφασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «Μουσι−
κής Σχολής Θαλής Κ. Σκιαδά» ως προς τον δικαιού−
χο της άδειας.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
• το άρθρο 94 παρ. 4 εδ. 28 του Ν. 3852/2010.
• το Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών
ιδρυμάτων».
• το Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορού−
ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών
ιδρυμάτων».
• το Ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως
Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως».
• το Ν. 1597/1986 «Περί προστασίας και ανάπτυξης
της Κινηματογραφικής Τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής
κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις».
• την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7−2−1994 από−
φαση (ΦΕΚ 123/τ.Β΄/23−2−1994) «Καθορισμός παραβόλου
για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευ−
σης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων».
• το Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προ−
ετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
• την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/18−10−2004 απόφαση
(ΦΕΚ 1595/τ.Β΄/2004) «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρί−
ων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου».
• το άρθρο 1. παρ. 13. γ. του Ν.3207/2003 που παρα−
μένει εν ισχύ με το οποίο ορίζεται ως σαφές χρονικό
περιθώριο έκδοσης σχετικής απόφασης η 31η Ιουλίου.
• την με αριθμ. 023324/26−3−2012 αίτηση της ενδια−
φερόμενης.

• τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από την ενδι−
αφερόμενη.
• τις υπ’ αριθμ. 74/2012 και 77/2012 αποφάσεις Δημάρ−
χου περί ανάθεσης στην Διεύθυνση Εποπτείας Νομικών
Προσώπων και Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας
Ζωής αντίστοιχα, όλων των μεταφερόμενων στο Δήμο,
σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/10
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης), αρμο−
διοτήτων που αναφέρονται στις ανωτέρω Διευθύνσεις
στα πλαίσια εφαρμογής του υπό έγκριση Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
• Την υπ’ αριθμ. 35/2012 απόφαση Δημάρχου με την
οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
Νικολάου Πέππα περί εποπτείας, ευθύνης και συντονι−
σμού των θεμάτων που αφορούν στον Πολιτισμό και
ειδικότερα στην υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτή−
των και εκδηλώσεων, καθώς και προγραμμάτων βελτί−
ωσης καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των πολιτών (παρ. iν),
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑ−
ΤΕΧΝ/Σ/23163/1417 (ΦΕΚ 510/Β΄/1990) απόφασης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας της «Μουσικής Σχολής Θαλής
Κ.Σκιαδά» ως προς τον δικαιούχο της άδειας.
Η ιδρύτρια της ανωτέρω Σχολής ήταν η Σκιαδά Καλ−
λιόπη και ως νέα δικαιούχος της άδειας ορίζεται η Σκι−
αδά Δροσούλα του Κωνσταντίνου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2012
Ο Αντιδήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
F
Αριθμ. 126597
(8)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιωτι−
κού Μουσικού εκπαιδευτηρίου: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95,
παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄/2010)
β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−
ρούντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α΄/1976) και του Β.Δ/τος
16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων»
(ΦΕΚ 7/Α΄/1966), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 41 του Ν. 1597/1986 (ΦΕΚ 68Α).
γ. του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
δ. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ−
γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β΄/2004).
ε. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 από−
φαση (ΦΕΚ 123/Β΄/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων»
στ. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β΄/2011) «Διεκπεραίωση
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και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη−
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης».
ζ) Την αριθμ. 3127/11−1−2011, απόφαση του Δημάρχου
Ηρακλείου, όπως ισχύει σήμερα.
2. Την αριθμ. 51530/30−03−2012 αίτηση του Αντωνακάκη
Νικολάου τ. Θεόδωρου, με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
3. Το με αριθμ. 126594/31−07−2012 πρακτικό αυτοψίας
της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών
Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το
οποίο αναφέρεται στο κτίριο επί της οδού Ραυτοπούλου
αρ. 4, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε στον Αντωνακάκη Νικόλαο τ. Θεόδω−
ρου άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, το οποίο
θα στεγαστεί στο ισόγειο, στον Α΄ και Β΄ όροφο του
κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Ραυτοπούλου αρ.
4 στην πόλη του Ηρακλείου και θα έχει την επωνυμία
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ».
2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμή−
ματα:
α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν−
θεσης με τμήματα:
1. ωδικής, 2. ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, 3. αρ−
μονίας, 4. αντίστιξης, 5. φυγής, 6. σύνθεσης
β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. πλήκτρων, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κρουστών
οργάνων, 5. κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο), 6. κλασικής κι−
θάρας
γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα: 1. μονωδίας, 2. μελο−
δραματικής
δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
ε. Σχολή Σαξοφώνου
στ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας
ζ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 31 Ioυλίου 2012
Ο Δήμαρχος κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος
ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ
F
(9)
*Μεταφορά θέσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Με την αριθμ. 24739/19−3−2012 πράξη του Πρύτανη του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 77 παρ. 2
του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/19−2−07/τ.Α΄), το άρθρο 35 παρ. 5
του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27−10−11/τ.Α΄), τη διαπιστωτική
πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. αριθμ. 15566/23−12−2011
(ΦΕΚ 3318/30−12−2011/τ.Β΄) περί αυτοδίκαιης κατάργησης
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κενών οργανικών θέσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α
του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 και τη σύμφωνη γνώμη
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού
του Α.Π.Θ. αριθμ. συνεδρ. 159/14−2−2012, μετατάσσονται
οι παρακάτω υπάλληλοι του Πανεπιστημίου, που υπη−
ρετούν σε οργανικές θέσεις του κλάδου Επιμελητών
ΥΕ Κατηγορίας, με Γ βαθμό, σε ομοιόβαθμες θέσεις
του κλάδου Τεχνικού ΔΕ Κατηγορίας, με ταυτόχρονη
μεταφορά της θέσης τους, επειδή έχουν τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα του κλάδου αυτού.
• Πεταλωτής Απόστολος του Ευαγγέλου
• Χατζησπύρογλου Αναστάσιος του Στυλιανού
• Αγριανίδου−Τερζίδου Ελένη του Γεωργίου
• Γιαπράκης Δημήτριος του Ευστρατίου
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού 18258/13−7−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 757/Γ΄/1−8−2012
Με εντολή Πρύτανη
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
Ε. ΠΕΡΣΙΔΟΥ−ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ
F
(10)
*Μεταφορά θέσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Με την υπ’ αριθμ. 4842/2303,2012 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις 74 του Ν. 3528/2007 και μετά από σύμφωνη
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσω−
πικού του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία ελήφθη στην
υπ’ αριθμ. 52/17.2.2012 συνεδρίαση του, μετατάσσεται η
Ειρήνη Μπουσίου, μόνιμη υπάλληλος του Πανεπιστημίου
Πατρών, κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ Προσωπικού ΗΥ
με βαθμό Δ΄, σε θέση της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού − Οικονομικού και με τον κατεχόμενο βαθμό
Δ΄, επειδή συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις
των άρθρων 70 και 73 του Ν. 3528/2007, του Π.Δ. 50/2001,
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (παρ. 2 (α) του
άρθρου μόνου) και τα Π.Δ. 44/2005 (παρ. 6 του άρθρου
μόνου), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της,
Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 3528/2007, από το
χρόνο υπηρεσίας της υπαλλήλου που έχει διανυθεί στο
Βαθμό Δ΄ του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, στον οποίο
κατατάχθηκε βάσει του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011,
θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο Βαθμό Δ΄ του κλάδου
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού στον οποίο μετατάσσεται,
ο από 18.07.2011 (ημερομηνία κτήσης του πτυχίου) χρό−
νος, δεδομένου ότι έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών
(πτυχίο (Ε.Α.Π.) που απαιτείται για τον κλάδο αυτό (ΠΕ
Διοικητικό − Οικονομικό).
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού 18254/13.7.2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 757/Γ΄/1−8−2012.
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02023822708120008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

